
GUT-PRO 

Vi sinh đường ruột chuyên dùng cho tôm, cá 

 

 

THÀNH PHẦN:  

Độ ẩm (max)               : 12% 

Bacillus subtilis (min)   : 2 x 10
9
 CFU 

Lactobacillus acidophilus  : 2 x10
6
 CFU 

Saccharomyces cerevisiae (min)         : 2 x 10
9
 CFU 

Vitamin B12 (min)   : 0.005g 

Protease (min)    : 100,000 IU 

Xylanase (min)   : 1,000,000 IU 

Beta-glucanase (min)   : 7,000 IU 

Phytase (min)    : 250 IU 

Amylase (min)   : 70,000 IU 

Carrier (Dextrose)   : 1,000 g 

Ethoxyquin (ppm)   : không có 

Kháng sinh    : không có 

 

CÔNG DỤNG: 

 Hỗ trợ các enzyme tiêu hóa, gia tăng tỷ lệ tiêu hóa thức ăn và tránh dư thừa thức ăn. 

 Bổ sung các vi sinh vật hữu ích để bảo vệ hệ tiêu hóa của tôm và cá, hạn chế sự ô nhiễm 

môi trường. 

 

CÁCH SỬ DỤNG VÀ LIỀU DÙNG: 

- Xử lý nước:  

  Định kỳ 5-7 ngày tạt 1 lần, sử dụng liên tục suốt vụ nuôi.  

  Pha đều GUT- PRO với lượng nước thích hợp và tạt đều khắp ao với liều: 

1 gói 250 g GUT- PRO/1.000 m
3
 nước. 

- Trộn cho ăn:  

 Định kỳ trộn cho ăn mỗi tuần 1 lần với liều: 3-5g GUT- PRO/1kg thức ăn.  



 Pha đều GUT- PRO với lượng nước sạch thích hợp và đợi khoảng 3 giờ trở 

lên để đạt hiệu quả tối ưu trước khi trộn cho ăn. Nên cho ăn ngay sau khi 

trộn, không cần chờ đến khi thức ăn khô. 

CHÚ Ý: 

 Tùy thực tế ao nuôi mà có thể tăng giảm liều sử dụng. 

 Bảo quản nơi thoáng mát (dưới 40
o
C), tránh ánh sáng trực tiếp. 

 Sử dụng hết sản phẩm 1 lần sau khi mở gói. 

 Sử dụng thường xuyên cho đến khi xuất bán.  

 Thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoạch: không. 

CHỈ DÙNG TRONG THỦY  SẢN 

 


